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درحالی کــه به نظــر می رســد بنیانگــذاران 
اســتارت آپ ها صرفا افــرادی بــا تحصیالت فنی 
هستند، فارغ التحصیالن رشــته های علوم انسانی 
هم، اکنــون می توانند در فعالیت هــای نوآورانه و 
کســب وکارهای نو، دانش خود را تجاری ســازی  
کنند. اکنون اســتارت آپ هایی در دنیا و کشور با 
عنوان اســتارت آپ های اجتماعی شکل گرفته اند 
که یک سرمایه گذاری تازه تاســیس و بازار محور 
محسوب می شوند و متعهد به حل مسائل فرهنگی، 
زیست محیطی یا اجتماعی هستند. یک استارت آپ 
اجتماعی به جای اینکه با سود هدایت شود، متعهد 
اســت که جهان را بــه مکانی بهتــر تبدیل کند. 
اصطالح دیگری که در این حوزه این روزها با عنوان 
»کارآفرینی اجتماعی« شــنیده می شــود، شکل 
دیگری از حضور فعال دانش آموختگان علوم انسانی 
در کســب وکارهای نو یا همان استارت آپ هاست. 
کارآفریــن اجتماعی یــک مشــکل اجتماعی را 
تشــخیص می دهد و از مفاهیــم کارآفرینی برای 
سازماندهی، ایجاد و مدیریت سرمایه با هدف ایجاد 
یک تحول استفاده می کند. درحالی که کارآفرینان 
تجاری معموالً به بازدهی ســرمایه فکر می کنند، 
کارآفرینان اجتماعی معموالً گروه ها و سازمان های 
غیرانتفاعی راه اندازی می کنند و به حل مشکالتی 
فکر می کننــد که برای آن تقاضا وجــود دارد. این 
گروه حتی می توانــد یک محصــول تولید کند و 
خدمات اجتماعی ارائه دهد. پروژه های تحقیقاتی 
و پیمایش های آنها حتی می توانــد به کارآفرینان 
تجاری برای فروش بیشتر محصول کمک کند. آنها 
حتی می توانند خانه های خالق و نوآوری راه اندازی 

کنند تا استارت آپ ها در آنها حضور یابند.

تخصصمهارتیدراستارتآپها
پرویز کرمی، رئیس مرکز و دبیرســتاد فناوری های 

نرم و توسعه صنایع خالق در گفت وگو با همشهری 
با اشــاره به اینکه فارغ التحصیالن علوم انسانی هم 
می توانند در استارت آپ ها فعالیت کنند، می گوید: 
»به عنوان مثال، برای کســانی که جامعه شناســی 
خوانده اند، موضوع به ایــن ترتیب پیش می رود که 
گروهی شــکل می گیرد و یک شــرکت راه اندازی 

می کنند که کار آن تولید محتواست.« 
کرمی با ذکر یک مثال یادآوری می کند که »پیش 
از این، اگر شــخصی قصد راه اندازی یک نشریه اعم 
از روزنامه یا مجله را داشــت، گروهی متشــکل از 
صفحه آرا، تایپیست، خبرنگار و دیگر افراد را گرد هم 
جمع می کرد. همچنین برای راه اندازی این نشریه 
یک ســرمایه گذار از ملزومات کار بــود. پس از آن، 
نشریه تولید می شد، اما برای فروش با انواع مشکالت 

روبه رو می شدند«.
به گفته او اگرچــه این افراد به کار تولید مســلط 
بودند، امــا از توزیــع اطالع چندانی نداشــتند. 
حتی اگر نســبت به کار توزیع اشــراف داشتند، 

مخاطب شناسی بلد نبودند.
دبیرســتاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
با اشــاره به اینکه در این لحظه نیاز به یک پیمایش 
احساس می شد تا مشخص شــود که چه محتوایی 
برای چه ذائقه ای تولید شود، این کار را در تخصص 

یک جامعه شناس کاربردی می داند.
کرمی می گوید: »درواقع بســیاری از افراد از دانش 
تئوری جامعه شناسی یا رشته های دیگر برخوردار 

هستند اما از تخصص مهارتی بهره کمی برده اند.«
او درباره مفهوم تخصــص مهارتی توضیح می دهد 
که موضوعاتی از قبیل جامعه شناسی، روانشناسی، 
علوم شــناختی، علــوم اجتماعی و روانشناســی 
اجتماعی زمانی ارزش دارنــد که کاربردی و پس از 

آن تجاری سازی  شوند.
به گفته کرمی »کاربردی شــدن جامعه شناســی 
و دیگر رشــته ها، یعنی برای شناســایی و ارزیابی 
موضوعات اجتماعی، متــر و معیار و آزمایشــگاه 

سیاستگذاری)policy lab( ایجاد شود«.

یکمطالعهموردی
دبیرســتاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
برای توضیح بیشتر این موضوع به یک مورد اشاره 

می کند.
کرمــی می گویــد: »زمانــی کــه در ســال 
63جامعه شناسی می خواندم آقای حسن حبیبی 
از قول دکتر شــریعتی تعریف می کرد، زمانی که 
در دانشگاه سوربون مشــغول تحصیل بوده یک 
»مطالعه موردی« برای او درنظر گرفته بودند. این 
مطالعه موردی به این ترتیب بود که آنها به کشور 
چاد رفتند تا دریابند که چگونه شــتر را به عنوان 
وســیله نقلیه از زندگی بزرگان قبایل این کشور 

حذف و خودرو رنو را جایگزین کنند.« 
او با اشاره به اینکه این کار به وسیله یک گروه 15نفره 
قرار بود انجام شود، ادامه می دهد که ظرف 6ماه آنها 
توانستند به شاخص ها و دستورالعمل هایی برسند 
که براساس آن، رنو می توانست جایگزین شتر شود.

بهرهمندیکســبوکارهایتجاریازعلوم
انسانی

دبیرســتاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
نتیجه می گیرد که یــک فروشــگاه اینترنتی هم 
می تواند با استفاده از جامعه شناسان و پیمایش های 
اجتماعی، کاالهــای خود را به بخــش عمده ای از 

مردم بفروشد.
کرمی در پاســخ به این پرســش که آیا در ایران 
نمونه ای از این نوع اســتارت آپ ها توانسته اند به 
مرحله تجاری سازی  برسند، از شرکتی نام می برد 
که با بهره گیری از جامعه شناسان و روانشناسان 
پروژه هــای تحقیقاتی انجام می دهــد و در واقع 
به مرحله تجاری سازی  رســیده است. به گفته او 
»آنها توانسته اند یک شــرکت بزرگ بازاریابی و 
فروش راه اندازی کنند و کارشــان این است که 
به کســب وکارها اعالم می کنند که ما می توانیم 
مثال 10تا 15درصد فروش شما را افزایش دهیم 
و در ازای آن یــک مبلغ توافق شــده را دریافت 

می کنند«. 

استارت آپ ها، میزبان فارغ التحصیالن علوم انسانی
کسانی که از دانش کاربردی علوم انسانی بهره مندند با تاسیس شرکت دانش بنیان می توانند دانش خود را تجاری سازی  کنند

 یک شرکت چینی توانسته نوع خاصی از باتری های خودروهای الکتریکی را بسازد که با تسال رقابت می کند
و می تواند برای طی هزار کیلومتر شارژ نگه دارد

رقابت چین با آمریکا در خودروهای الکتریکی

صاحبــان خودروهــای برقی ممکن اســت دیگر 
هرگز نگران خالی شــدن شــارژ باتری ماشین در 
مسافت های طوالنی نباشند. این اتفاق ممکن است 
حداقل در چین دیگر رخ ندهد. هفته گذشته، سازنده چینی باتری 
CATL اعالم کرد که تولید نسل بعدی باتری ای که می تواند حداقل 
هزار کیلومتر مسافت را بدون تمام شدن طی کند، آغاز شده است. 

این باتری با نام Qilin در سال 2023تولید می شود.
به گزارش بیزینس اینسایدر، هم اکنون، دوربردترین وسیله نقلیه ای 
که در آمریکا در دسترس اســت، لوسید ایر 169000دالری است 
که نخستین سدان از یک استارت آپ مســتقر در کالیفرنیا است. 
به گفته آژانس حفاظت از محیط زیست، این خودرو با هر بار شارژ 
می تواند 835کیلومتر را طی کند. بهترین خودروی بعدی سدان 
مدل S تســال با برد تخمینی 651کیلومتر است. یک وسیله نقلیه 
الکتریکی که می تواند تقریبا هزار کیلومتر یا بیشتر را طی کند، یک 

گام به جلوی اساسی در فناوری باتری خواهد بود.

کوچکاماپرقدرت
شرکت CATL، بزرگ ترین تولیدکننده باتری های EV در جهان 
و تامین کننده تسال، می گوید که Qilin به لطف پیشرفت  هایی که 
در زمینه شیمیایی و بسته   بندی باتری دارد، چندین تن انرژی را 
در یک بسته فشــرده جمع آوری می کند. به گفته CATL، باتری 
دارای چگالی انرژی 255وات ســاعت بر کیلوگرم اســت. شرکت 
CATL می گوید، این باتری جدید 13درصد از باتری های 4680که 

تسال اخیرا برای شاسی بلندهای مدل Y خود استفاده کرده است، 
قدرتمندتر خواهد بود.

هر وســیله نقلیه ای می تواند برد فوق العاده ای داشته باشد اگر به 
باتری کافی مجهز شده باشد، اما چالش اصلی وزن و اندازه آنهاست. 
سازنده خودرو باید مطمئن شــود که باتری دوربرد، فضای زیادی 
را اشــغال نمی کند یا وزن زیادی ندارد. یکی دیگر از مزایای باتری 
Qilin به گفته CATL شارژ ســریع تر آن است. این شرکت، اجزای 
خنک  کننده مایع را بین سلول های باتری قرار داده، تا بسته باتری 
بتواند سریع تر خنک شود؛ بنابراین، تعداد دفعات شارژ فوق  العاده 
سریع را بدون گرم شــدن بیش از حد تحمل می کند. طبق ادعای 
CATL این باتری فقط در 10دقیقه از شارژ 10درصد به 80درصد 

می رسد که بسیار سریع تر از تمام خودروهای برقی حاضر در بازار 
امروز است. همچنین درصورت فعال بودن قابلیت استارت یا همان 

تهویه باتری، این زمان کاهش یافته و به 5دقیقه می  رسد.

انتظاربرایورودبهبازار
اما همه اینها فعال در حد برآورد اســت و باید منتظر بمانیم تا نسل 
بعدی باتری به بــازار بیاید تا عملکرد واقعی آن را متوجه شــویم. 
هوزون و لی اتو، 2 سازنده خودروهای الکتریکی چینی گفته اند که 

از باتری Qilin در خودروهای آینده استفاده خواهند کرد.
جالب است بدانید شرکت باتری سازی  CATL چین در کارنامه خود 
با خودروسازان بزرگی مثل فولکس واگن، ب ام و، Nio و تسال کار 

کرده و برای خودروهای برقی این شرکت ها باتری تولید می کند.
متناسب با پیشرفت چشمگیر این شرکت ها، باتری ساز چینی نیز 
برای حفظ مشتریان خود قدم در مسیر پیشرفت گذاشته است. آمار 

و ارقام منتشر شده نیز نشان از نقش پررنگ کمپانی CATL دارد.
البته شــرکت CATL یک رقیب بزرگ به نام کمپانی بی وای دی 
)BYD( دارد. طبــق گزارش هاBYD نیز قرار اســت به لیســت 
تامین کنندگان باتری برای شرکت خودروساز تسال متعلق به ایالن 
ماسک بپیوندد. اگر این اتفاق رخ دهد، فشار بیشتری به باتری سازی  
CATL وارد خواهد شــد. نوع باتری های کمپانی بی وای دی برای 
عرضه به تسال، لیتیوم-آهن-فسفات است و در سال 2020رونمایی 
شده است. باتری  های لیتیوم-آهن-فسفات در مقایسه با باتری هایی 

که دارای سایر ترکیبات هستند، از ایمنی بیشتری برخوردارند.

عمادالدینقاسمیپناهدانش بنیان
روزنامه نگار

چگونه می توان مجری خانه خالق و نوآوری شد؟
حدود20حوزهبرایفعالیتخانههایخالقونوآوریپیشبینیشدهکهمجریانآنهامیتوانند

باداشتنشرایطی،نسبتبهراهاندازیآنهااقدامکنند.
اولینشرطایناســتکهمجریبایددارایشخصیتحقوقیباشد.بنابراینثبتشرکتاز
الزاماتراهاندازیخانههایخالقونوآوریاست.درمرحلهبعد،تجربهکافیدرزمینهمورد
نظروآشناییباکسبوکارهاینوازشرایطاجراوراهاندازیاینخانههاست.متناسببودن
محلایجادخانهخالقباحوزهفعالیتوحداقلمتــراژ500مترکهمجرییامالکآنمحل
باشدیاحداقلبرای5سالآنرااجارهکردهباشــدهمازدیگرشرایطراهاندازیخانههای
خالقونوآوریاست.دراینمیان،بایدبهایننکتهتوجهشودکهمحلمعرفیشدهدرمنطقه

جغرافیایی،دردسترسیاستارتآپهایمرتبطباشد.
همچنیننبایددرمنطقهجغرافیاییموردنظر،خانهخالقهمرشتهدیگریراهاندازیشده
باشد.متقاضیالزماستکهدارایبرنامهاجراییمناسببرایگردشکارخانهخالقونوآوری
باشدوحداقلبرنامه2سالآیندهودســتاوردهایپیشبینیشدهخودراارائهکند.ایندر
حالیاستکهمتقاضیبایددارایطرحاقتصادیمناسببرایادارهخانهخالقونوآوریو
توانمالیمناسببرایادارهآندرقالبمسئولیتاجتماعیباشد.برخورداریازنیرویانسانی
متخصصومرتبطبرایادارهخانهخالقونوآوریورزومهمناسبهمازشرایطیکمجری
خانهخالقونوآوریاست.مجریهمچنینبایدمشخصاتوکروکیوضعیتساختمانخانه
خالقونوآوریموردنظرووضعیتاتاقها،تصاویرکاملنمایبیرونیوهمهفضاهایداخلی
موردنظرراتهیهکند.توجهبهایننکتهضروریاســتکهمتقاضیانبرایایجادخانهخالق
ونوآوریدرشهرهایمناطقمحرومومجموعههایمستقردرمراکزنوآوریوکارخانههای

نوآوریدراولویتقراردارند.

مکث

حمل و نقل

ماندگاریویروسکرونادرروده،
عاملکوویدمزمن

اوایل دوران همه گیری مشخص شد که برخی از افراد ماه ها 
پس از ابتال به کووید-19، مواد ژنتیک ویروس را از مدفوع 
خود دفع می کنند. به گزارش گاردین، این یافته ها در ابتدا 
برای برطرف کردن کنجکاوی دانشــمندان بود، اما شواهد 
فزاینده ای وجود دارد که نشــان می دهــد مخازن ماندگار 
ویروس کرونا در روده یا جاهای دیگر ممکن است در ایجاد 

کووید طوالنی مدت نقش داشته باشد.

مخازنویروسی
 پروفســور دیویــد آروالــت و همکارانــش در دانشــکده

پزشــکی هاروارد اعالم کردند کــه پروتئین های ویروس 
Sars-CoV-2 را که رایج  ترین پروتئین اسپایک ویروسی 
است، 12ماه پس از ابتال به کووید-19در خون 65درصد از 
بیمارانی که دچار عوارض طوالنی مدت این بیماری شدند، 
شناســایی کردند. اگرچه این مطالعه، کوچک و مقدماتی 
اســت، اما شــواهد قانع کننده ای ارائه می کند که مخازن 
ویروس می تواند روی سالمت افراد در طوالنی  مدت نقش 
داشته باشد. والت گفت: نیمه عمر پروتئین اسپایک در بدن 
بسیار کوتاه است، بنابراین وجود آن نشان می دهد که باید 
نوعی مخزن ویروسی فعال وجود داشته باشد. اما پروتئین 
اسپایک در خون بیماران کووید که عالئم طوالنی نداشتند، 

شناسایی نشد.
والت پس از اینکه تحقیقات قبلی توسط همکارانش در مورد 
مواد ژنتیک ویروس کووید )RNA ویروســی( و همچنین 
پروتئین اسپایک و نشانگر نشــت مواد روده در خون را در 
نمونه های مدفوع کودکان مبتال به ســندروم التهابی چند 
سیستمی مشاهده کرد، انگیزه انجام این مطالعه را پیدا کرد. 
درمان آنها با دارویی که نفوذپذیری روده را کاهش می دهد 
منجر به پاکسازی سریع پروتئین اسپایک و بهبود عالئم شد. 
فرضیه کاری والت این است که اتفاق مشابهی ممکن است 

در افراد مبتال به کووید طوالنی رخ بدهد.

 دکتر ایمی پــروال، میکروبیولوژیســت بنیــاد تحقیقات
 PolyBio کــه از تحقیقــات در مــورد شــرایط پیچیده 
التهابی مزمن حمایت می کند، گفــت: اگر گروه های دیگر 
می توانســتند یافته های والت را تکرار کننــد، این ایده که 
ویروس در برخی از بیماران مبتال بــه کووید مزمن وجود 
ندارد، نشان می داد که بازی تمام شده است. اما من شخصا 
مکانیسمی را نمی  بینم که توسط آن پروتئین اسپایک بتواند 

برای مدت طوالنی بدون ویروس باقی بماند.

ادامهحضورویروسدربدنپسازبهبودی
گروه های دیگر نیز شواهدی از وجود ویروس را که در تداوم 
ویروسی خوانده می شــود در بیمارانی که از کووید بهبود 
یافته اند، به دســت آوردند. در آوریل، آمی بات، از دانشگاه 
استنفورد در کالیفرنیا و همکارانش گزارش دادند که حدود 
 RNA 13درصد از افراد 4ماه پس از ابتال به کووید، همچنان
ویروسی را با مدفوع خود دفع می کنند و در 4 مورد نیز این 
اتفاق در بازه زمانی 7 ماهه رخ می دهد. این افراد همچنین 
اغلب عالئم گوارشی مداوم مانند تهوع، استفراغ و درد شکم 

را گزارش کردند.
بات گفت: سؤال این اســت که آیا ادامه حضور ویروس در 
روده یا جاهای دیگر ممکن است به نوعی سیستم ایمنی را 
تحریک کند و باعث بروز عالئم پایدار شود یا خیر. تحقیقات 
جداگانه از بافت روده 46فرد مبتال به بیماری التهابی روده 
 RNA را که از کووید خفیف بهبود یافته بودند، نشان داد که
یا پروتئین  های ویروسی 7 ماه بعد همچنان در 70درصد از 
آنها قابل شناسایی اســت. تقریبا دو سوم از این افراد عالئم 
مداومی مانند خســتگی یا مشــکالت حافظــه را گزارش 
کردند درحالی کــه هیچ یک از افرادی کــه دارای ویروس 
قابل شناسایی نبودند چنین شکایتی نداشتند. با این حال، 
سایر تحقیقات اولیه، چندین ماه پس از آلوده شدن افراد، 
وجود ویروس را که در برخی مــوارد در حال تکثیر بود، در 
مکان  های تشریحی ازجمله چشم، مغز و قلب بازیابی کردند.
تداوم ویروســی در ســایر بیماری ها مانند ابوال نیز دیده 
می شــود. در این بیمار، ویروس در محفظه های تشریحی 
مانند چشم ها که کمتر در دسترس سیستم ایمنی هستند 
پنهان شــده و منجر به عالئم مداومی ماننــد درد مفاصل 
و عضالت یا خستگی در بســیاری از بازماندگان می شود. 
با وجود این، هنــوز مدرک قطعی مبنی بــر اینکه مخازن 
ویروسی به کووید طوالنی کمک می کند وجود ندارد و بات 
مایل است قبل از رسیدن به این نتیجه، مطالعات بیشتری 

انجام شود.
برخی از این مطالعــات هم اکنون در حال انجام اســت. 
به عنوان مثال، مطالعه ریکاوری مؤسســه ملی ســالمت 
آمریکا در حال جســت وجوی نشانه های ویروس کرونا در 
نمونه های مدفوع و بافت روده افراد مبتال به کووید طوالنی 
اســت. بات گفت: این نوع مطالعات برای شروع به بررسی 
رابطه بین ماندگاری طوالنی مدت ویروس و کووید طوالنی 
حیاتی اســت. اگر تداوم ویروســی واقعا باعث ایجاد زیر 
مجموعه ای از عالئم در افراد شــود، می تواند تحقیقات در 
مورد داروهای ضد ویروسی را به عنوان درمانی برای کووید 
طوالنی نیز دســتخوش تغییر کند. اما به هر حال چنین 
مطالعاتی باید در مقیاس های بزرگ تر و بیشتر انجام شود 

تا قابل اعتماد تر باشد.

دانشبنیانهابهکمکصنعتنفت
میآیند

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از برنامه این 
صندوق برای حمایت از شرکت های دانش بنیان که به احیای 
چاه های کم بازده و غیرفعال شرکت ملی نفت کمک کنند، 

خبر داده است.
سیاوش ملکی فر روز گذشته در نشست تأمین مالی طرح 
احیای چاه های کم بازده و غیرفعال شرکت ملی نفت توسط 
شرکت های دانش بنیان و فناور که در محل صندوق نوآوری 
و شکوفایی برگزار شــد، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی 
70نوع خدمت را در 4دسته از خدمات ازجمله تسهیالت، 
ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی به شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها ارائه می کند.

به گزارش همشهری، مقامات  صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری اعالم کرده اند که شرکت ملی نفت 5 حلقه 
چاه غیرفعال و بدون بازده را در اختیار شــرکت های دانش 
بنیان قرار می دهد تا با اســتفاده از فناوری به بهره برداری 
برسند.طرح احیای چاه های بسته و کم بازده نفتی به صورت 
جدی در شرکت ملی نفت آغاز شده تا به واسطه شرکت های 

دانش بنیان به بهره برداری برسند.

طبق گزارش جدید شــرکت خودروسازی 
تسال، حدود ۲۰۰کارمند در تیم اتوپایلوت 
خود را اخراج و دفتری در ایالت کالیفرنیای 
آمریکا را تعطیل کرده اســت. بسیاری از 
کارمندان اخراج شده متخصصانی بودند 
کــه وظیفه شــان ارزیابــی و برچســب زنی 
داده هــای اتوپایلــوت به دســت آمــده از 

مشتریان بود. 

200 
نفر

گروه باج افزار RansomHouse ادعا 
کرده که در جدیدترین حمله سایبری 
خــود، ۴۵۰گیگابایــت اطالعــات از 
شــرکت AMD به دســت آورده است. 
RansomHouse کــه اوایــل ایــن 
مــاه مســئولیت حملــه ســایبری بــه 
Shoprite، بزرگ تریــن خرده فــروش 
آفریقــا را برعهــده گرفتــه بــود، اکنون 
از یک نفوذ بزرگ به ســازنده مشــهور 

تراشه در جهان خبر داده است. 

450 
گیگابایت

شــرکت  کوچــک  ماهــواره   
 GoPro بــا دوربیــن NanoAvionics
موفق به ثبت نخســتین تصویر ســلفی 
تمام ماهواره ای از ارتفاع ۵۵۰کیلومتری 
بــاالی دریای مرجانــی اســترالیا و دیواره 
مرجانی بزرگ شــد که منظره ای فراگیر 
از زمیــن بــا وضــوح 4K را بــه نمایــش 
دوربین هــای  توســعه  می گــذارد. 
مخصــوص بــرای تصویربــرداری از فضا 
مســایل خــاص خــودش را دارد و بــرای 
همین تصمیــم بــه اســتفاده از دوربین 

GoPro Hero 7  گرفته شده است.

550 
کیلومتر

ایجادحفرههایعمیقبرای
تامینانرژیموردنیازبشر

محققان در طرحی اعالم کرده انــد که با ایجاد 
عمیق ترین حفره ها در داخل زمین و استفاده از 
انرژی زمین گرمایی، می توان انرژی الزم را برای 

میلیون ها سال فراهم کرد.
پل واســکوف، محقق مرکز همجوشی و علوم 
پالسمای دانشــگاه MIT قصد دارد از طریق 
شــرکت Quaise Energy به انرژی موجود 
زیر پای همه موجودات کره زمین دست پیدا 
کند. این شــرکت قصد دارد سنگ های زمین 
را آنقدر بشــکافد تا عمیق ترین حفره تاریخ را 
بسازد و به انرژی تجدیدپذیر زمین گرمایی که 

آلودگی کربنی ندارد، دست پیدا کند.
به گزارش ســاینس الرت، اگرچه واســکوف 
هنوز همه چالش های مهندسی این تکنیک 
 Quaise را برطرف نکرده، ولی مؤسســان
Energy اعالم کرده اند که برداشت آزمایشی 
انــرژی از درون زمین از ســال2026 آغاز 
خواهد شــد. سیســتم حفاری Quaise از 
دستگاهی به نام »ژیروترون« استفاده می کند 
که منتشرکننده ریزموج اســت و از دهه ها 
پیش در کارهای تحقیقاتی و تولیدی استفاده 
می شده است. واســکوف می گوید: دستیابی 
به این هدف با حل مشــکل انتقال پرتوهای 
تمیز و استفاده از تراکم انرژی باال به سرعت 

امکان پذیر است.

انرژی

عددخبر

فناوری

زهراخلجی،روزنامه نگارپزشکی


